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SPECIÁL O OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

OČKOVÁNÍ
UČITELŮ,
SENIORŮ VE VĚKU 70+

K 1. 3. 2021 se rozšiřuje okruh osob, které budou
mít přístup k očkování proti koronaviru, a to
následovně:
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ROK

S KORONAVIREM

První březen roku 2020 – první prokázaný
český pacient s covidovou infekcí.
První březen roku 2021 – na 20 tisíc obětí,
přes milion nakažených, 300 tisíc
očkovaných.
Schodek státního rozpočtu za rok 2020
– cca 400 miliard korun.
Schodek státního rozpočtu za rok 2021
– možná až 500 miliard korun.

Neuvěřitelná čísla.
Těžko najít někoho, kdo by před rokem mohl taková
čísla považovat za reálná.
Bohužel, je tomu tak.
Malý shluk nukleové kyseliny s proteino-lipidovým
obalem. Na jednu červenou krvinku se jich vedle
sebe naskládá přibližně 40. (Proč by se však skládal
na červenou krvinku? Jeho cílem jsou především
buňky v dýchacím systému.).

Ať už pochází z netopýra, jiného zvířete, nebo se na
jeho vývoji podílela laboratoř – je tady a za jeden
jediný rok napáchal ohromné škody na celém
světě.
Srovnání s dobře dokumentovanou epidemií
španělské chřipky z let 1918–1920 se mi vloni zdálo
jako zcela nemístné.
Doba trvání epidemie chřipky byla 2 roky. Naivně
jsem si myslel, že to tehdy trvalo tak dlouho, protože
to byla válečná léta, věda a medicína byla na
nesrovnatelně nižší úrovni, než je tomu nyní. Máme
za sebou několik „podobných“ epidemií typu ptačí
chřipky, nemoci šílených krav, SARS, Eboly a tak
dále, které se nás Evropanů netýkají vůbec nebo
téměř vůbec, a když už, tak za pár týdnů bylo hotovo,
úmrtí žádná či téměř žádná, ekonomické škody
zanedbatelné…
Je velmi zajímavé podívat se na jednu jedinou větu o
španělské chřipce z wikipedie:
Mezi příčiny vysoké úmrtnosti a neobvyklého
věkového profilu se řadí efekt cytokinové bouře –
virus zhoršil příznaky, zvýšil úmrtnost a způsobil
přehnanou reakci imunitního systému.
Já téměř žasnu… Úplně stejně hovoříme nyní po 100
letech o průběhu koronavirové infekce, která v
důsledku neadekvátní, přestřelené reakce imunitního
systému vede k cytokinové bouři, a ta ve svém
důsledku vede k multiorgánovému poškození a
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selhání organismu, aniž by virus v té době byl v těle
vůbec ještě přítomen.
Jak se lidstvo vůbec dokázalo španělské chřipce
ubránit? Úplně přesně to nevíme, mohlo dojít k
mutaci viru, který přestal být tak patogenní,
nepochybně i nižší hustota obyvatel, nesrovnatelně
menší cestování než nyní, imunizace společnosti
(promoření) a zřejmě i nějaké další faktory přispěly k
tomu, že poslední – čtvrtá vlna španělské chřipky v
roce 1920 – byla vlnou poslední.
Smrtnost španělské chřipky byla udávaná cca 3–10%
z nakažených, smrtnost koronavirové infekce je na
hranici 1–2 % z nakažených, celkový počet obětí
prozatím srovnat nelze, u koronavirové infekce se
zatím bohužel celková bilance obětí uzavřít nedá.
Už si zdaleka nemyslím, že 2 roky trvání epidemie
španělské chřipky nemůže nyní po 100 letech
koronavirus překonat.
S určitým optimismem můžeme doufat, že očkování
může zásadním způsobem přispět ke změně trendů,
k poklesu počtu infikovaných, nemocných, vážně
nemocných i zesnulých, ale…
> očkování je (prozatím) možné pouze pro věkovou
kategorii od 16 resp. od 18 let. Mezi dětmi a
mladistvými tak stále bude možný rezervoár nosičů
infektu, který zřejmě nebude působit této věkové
kategorii závažnější problémy (jistotu trvale
asymptomatických průběhů však nemáme), a z této
skupiny může infekce neustále „vystřelovat“ do
vyšších věkových skupin,
> mezi dospělými byla, je i bude skupina těch, kteří
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se z nejrůznějších zdravotních důvodů nechat
očkovat nemohou (toto je poměrně malá skupina)
nebo očkovat nechtějí – jako výraz politického,
medicínského, osobního či jiného nesouhlasu s
očkováním, vládou, narušením osobních práv apod. I
tato skupina pak samozřejmě funguje jako rezervoár
infekce, navíc však může trvale či dlouhodobě
zatěžovat zdravotní systém, který nemůže odmítat
péči nemocným pacientům ani v případě, že si ke
své nemoci výrazně napomohli sami,
> cestování do i z České republiky velmi rychle po
zvládnutí stávajícího kritického období vystoupá do
vysokých čísel a infekce se znovu může exportovat
i importovat s nejrůznějšími mutacemi,
> očkování nemusí dobře pokrýt mutace, ke
kterým dochází a docházet bude,
> po určité době se efekt očkování začne snižovat a
ochota absolvovat další či opakovaná očkování
bude určitě klesat.
Protože však nyní není vidět jiný způsob, jak
koronavirové trápení ukončit, považujeme očkování
za reálnou, správnou a zřejmě i jedinou cestu k
tomu, abychom si mohli k dalšímu prvnímu březnu,
tedy 1. 3. 2022 říct, že už to nejhorší máme skutečně
za sebou…
Zatím bohužel jen sledujeme nesmírně neradostné
křivky a divíme se dohadování nad tím, jestli je to
nyní 4. vlna nebo 3. vlna, protože první vlna vlastně
nebyla skutečnou vlnou a pan ministr nás utěšuje, že
to vlastně není až tak špatné, protože prostě jenom
příliš mnoho testujeme, a kdybychom testovali méně,
i ten graf by hned vypadal lépe... Ach jo.
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PRVNÍ VLNA OČKOVÁNÍ
POHLEDEM AMBULANTNÍHO LÉKAŘE

Jedním slovem: katastrofa.
Rezervační systém: složitý, nevstřícný… Vytvořili jej
IT
specialisté,
kteří
pravděpodobně
rozumí
programování, ale nemají povědomí o chodu
zdravotnických zařízení a chování pacientů v něm.
Ostrá verze spuštěna bez možnosti předchozího
otestování lékařskou veřejností. Spolu s ostatními
čekáme coby zdravotníci na páteční ranní hodinu (15.
1. 2021), abychom poprvé, a hned naostro, měli
možnost se seznámit s programem pro objednávání
na očkování, kvůli kterému nám 2 týdny předtím
denně volá spousta lidí a kladou nám otázky, na které
neumíme odpovědět nic jiného, než „nevím“.
Ranní kolaps rezervačního portálu z přetížení je tím
nejmenším problémem. Daleko horším jsou rady typu
– „rezervaci ať Vám provede Váš lékař“ – toto mohl
vymyslet opravdu jen naprostý idiot.
Rezervovat termín očkování seniorům na moje
vlastní telefonní číslo, kam následně bude chodit
rezervační PIN, pro řádově stovky našich
seniorních pacientů – jak toto mohl někdo myslet
vážně?
Neodzkoušený, neodladěný, špatně postavený
systém nezachrání ani státní vyznamenání avizované
premiérem.

rodné číslo někoho s věkem přesahujícím 80 let.
Volím rodné číslo své babičky, která zemřela před 6
lety, ale nečekám, že tímto trikem do systému bude
možné vstoupit. Je přeci provázán s registrem
obyvatel.
Provázán možná je, ale není programově nastaven
tak, aby rodné číslo mrtvého člověka odmítl
akceptovat, a tak se po několika hodinách
neúspěšného snažení dostávám přes první
překážku. Zadávám požadavek na očkování,
program jej kupodivu přijímá.
Volbu konkrétního termínu jsem neprovedl, jsem rád,
že jsem měl možnost podívat se o trochu dál, než
většina mých kolegů, kteří skončili hned na úvodní
stránce rezervačního systému a se svým rodným
číslem se nikam neposunuli. Dne 9. 2. 2021 mi
přichází další připomínka, že stále nebyla provedena
volba termínu – moje babička, která by se letos
dožila rovných 100 let, by dostala krásný očkovací
dárek.

Možná by měl někdo programátorům říct, že by mohli
doplnit tuto podmínku, tedy registrovat pouze živé.
Marně se snažím najít nějaký komunikační kanál,
kde by se sbíraly připomínky lidí z terénu –
neexistuje.
Abych se do systému vůbec dostal, musím zadat

Ministerstvo zdravotnictví – nezájem.
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Co hůř – Mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ukládá všem očkujícím pracovištím
zadat záznam o provedeném očkování na
neexistující webovou adresu. Když mi uvedený
proklik opakovaně hlásí, že adresa neexistuje,
hledám příčinu – bohužel odkaz je chybný, je v
něm překlep. Oficiální materiál Ministerstva
zdravotnictví by těmito chybami trpět neměl, ale
budiž, stalo se, a tak posílám na Ministerstvo
zdravotnictví připomínku, že uvedený proklik, kam se
má hlásit očkování, má chybu ve webové adrese.

Po 3 týdnech přijde z této instituce noticka o převzetí
informace, ale kupodivu věcně nikdo nic neřeší,
chyba zůstane nadále, stále platí, že máme zadávat
provedená očkování na neexistující odkaz (stačilo
vydat opravené Mimořádné opatření nebo registrovat
chybnou doménu a přesměrovat ji na správnou
adresu – ale je to marný, je to marný, je to marný…).
Prvním členem naší rodiny, který byl očkován, byla
dcera – studentka posledního ročníku medicíny v
Praze. Tedy, že byla očkovaná, jsem se dozvěděl od
ní, protože záznam o termínu provedení očkování,
který dle ministerského nařízení má být vložen
nejpozději do konce dne, byl učiněn až po 3 týdnech
od očkování… A pak věř všem těm statistikám.
Naše pracoviště, resp. pouze zdravotníci, nikoliv
administrativní pracovníci, se k prvním očkovacím
termínům dostává na přelomu února a března
2021. V dubnu bychom měli mít očkování za sebou,
a tak za 1 rok a 1 měsíc od prvního prokázaného
výskytu koronavirové infekce v České republice bude
alespoň část personálu (snad) chráněná. V průběhu
uplynulého roku si touto nemocí prošla celá polovina
z našeho kolektivu…

CENA

ZA OČKOVÁNÍ

Náklady za očkování převzal plně stát, resp.
zdravotní pojišťovny hradí zdravotnickému zařízení
náklady spojené s vlastním očkováním a náklady
spojené s nákupem vakcín hradí stát.

Čeští občané, resp. účastníci českého systému
veřejného zdravotního pojištění, mají tak přístup k
očkování sice limitován (věk, profese), očkování je
však bezplatné.
Nevyřešená je otázka přístupu k očkování
cizinců, resp. osob nepojištěných v systému
veřejného zdravotního pojištění, kde dosud nebyla
stanovena pravidla, jakým způsobem této skupině
očkování zajistit – tito lidé nemají prozatím přístup
do rezervačního systému (byť věkovou hranici třeba
splňují), a k vakcíně se nemají jak dostat.
Nebyla ani stanovena cena pro samoplátce. Víme
však, že cena vakcín je poměrně nízká, pohybuje se
v řádu set korun, nikoliv tisíců.
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OČKOVÁNÍ KLIENTŮ
NAŠEHO PRACOVIŠTĚ

S očkováním naší klientely počítáme ihned,
jakmile to bude možné.
Základní podmínkou pro zahájení očkování je
dodávka vakcín.
Vakcíny nelze (jako je tomu u ostatních typů
očkování, např. proti chřipce, či proti tetanu) objednat
obvyklým způsobem přes distributora.

Z tohoto důvodu ukončíme (resp. přerušíme) na cca
4 měsíce (odhadujeme od května 2021) fungování
naší rehabilitace, abych tyto prostory mohli využít pro
covidové očkování.
Že se někdy z našeho rehabilitačního pracoviště,
otevřeného v srpnu 2016, může stát očkovací
„salón", to jsme si tehdy opravdu nemohli
představit...

Vakcíny přiděluje a dodává výhradně stát, a to podle
klíče, který nebyl zveřejněn, ani pro nás není
dostupný jinou cestou.
V lednu i únoru jsou dodávky směrovány výhradně
do očkovacích center a nemocnic, a pouze v
některých krajích (na jižní Moravě nikoliv) se do
očkování malým objemem zapojili i praktičtí lékaři.
Na březen je avizováno zapojení praktických lékařů,
prozatím pouze pro klienty věkové kategorie 70 a
více let, kteří jsou registrováni na našem pracovišti
(registrace = terminus technicus, dané rodné číslo
mají zdravotní pojišťovny přiřazeny ke konkrétní
lékařské ambulanci).
V dubnu snad budou dodávky vakcín takové, že
bude možné otevřít přístup k očkování i pro další
zájemce, a snad již to bude bez věkových,
profesních či jiných omezení.
Odhadujeme (je to skutečně pouze odhad), že
bychom mohli na našem pracovišti očkovat
kolem 2500 vakcín. Pokud bude zájem takový, jaký
předpokládáme, není možné takový objem
jednoduše „vnořit" do našeho provozu.
Administrativní náročnost, požadavek na 30
minutové sledování po aplikaci vakcíny, pro nás
znamenají větší nároky na prostorové a personální
zajištění, než jsou naše aktuální možnosti.

Mrzí mne, že klientům, kteří služby naší RHB
využívali, na určitou dobu nebudeme schopni zajistit
servis, na který byli zvyklí, ale při volbě priorit
preferujeme rychlost a dostupnost očkování.
Je mi velmi líto, že naše rozhodnutí nemáme
podložená včasnými a správnými informacemi o tom,
jak si stát další vakcinační strategii představuje.
Doplnit tým o potřebné zaměstnance je otázka
měsíců, kvalita informací ze strany státu je žalostná.
Pokud předseda vlády na konci března vyhlásí, že
od dubna se mohou všichni nechat u svých praktiků
očkovat, a objednejte se u nich!, vůbec si neumí
představit, co tím způsobí.
Naše rozhodnutí musíme dělat týdny či měsíce
předem, a mohou být samozřejmě i chybná, se
všemi důsledky.
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REGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ
OČKOVACÍ LÁTKY

Pfizer/BioNTech (COMIRNATY)
mRNA vakcína
očkovací schéma: 2 dávky v odstupu 21 dní
skladování: mínus 70–80 stupňů, po finální přípravě k očkování nelze transportovat
věková hranice: 16 a více let

nakažených 75 osob ze 100
v neočkované populaci

nakaženy 3 osoby ze 100
v očkované skupině

vs.

Moderna (Covid 19 Vaccine)
mRNA vakcína
očkovací schéma: 2 dávky v odstupu 28 dní
skladování: mínus 15 až mínus 25 stupňů (7 měsíců), plus 2–8 stupňů (max. 30 dnů)
věková hranice: 18 a více let

nakažených 75 osob ze 100
v neočkované populaci

ÚČINNOST NAD 90 %

ÚČINNOST NAD 90 %

nakaženo 5 osob ze 100
v očkované skupině

vs.

Legenda:
Nakažený covid-19
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REGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ
OČKOVACÍ LÁTKY

Astra/Zeneca (COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
ÚČINNOST NAD 60 %*

rekombinantní DNA vakcína
očkovací schéma: 2 dávky v odstupu 4–12 týdnů
skladování: plus 2–8 stupňů (6 měsíců)
věková hranice: 18 a více let

nakažených 75 osob ze 100
v neočkované populaci

*při podání 2. dávky po 12
týdnech stále stoupá

nakaženo 30 osob ze 100
v očkované skupině

vs.

Zdroj: European Medicines Agency, Safety aspects of COVID 19 vaccines (webinar), 10. 2. 2021

ORGANIZACE
OČKOVÁNÍ V ČR

Aktuálně (do konce února 2021) probíhá očkování
vybraných skupin obyvatelstva:
> věková kategorie 80 a více let,
> zdravotní pracovníci,
> pracovníci a klienti v sociálních službách,
> ostatní pracovníci kritické infrastruktury,
> pracovníci očkovacích center.

Očkování probíhá v očkovacích centrech a v
nemocnicích, denně se provede v průměru cca 15
tisíc očkování.
Rychlost očkování závisí především na dodávkách
vakcín, kapacity očkovacích pracovišť jsou vyšší, ale
není čím očkovat.
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VÝHLED
DO BUDOUCNA

Informace z webu Ministerstva zdravotnictví jsou
bohužel velmi chudé. Musíme si proto vystačit s
vlastním úsudkem, co nadcházející období může
přinést...
V březnu má být očkována profesní skupina učitelů.
Chybí nám však přesná definice, kdo do této
kategorie bude zařazen. Učitelé mateřských škol,
základních škol, středních škol, vysokých škol?
Pouze učitelé nebo i další zaměstnanci škol –
administrativní,
kuchařky,
školníci
a
další
nepedagogičtí pracovníci? Kolik lidí do této kategorie
vlastně spadá, a kolik pro ně bude k dispozici
vakcín? Budou očkováni všichni zájemci z řad
pedagogů nebo až od určité věkové kategorie?

I v dubnu je avizován dovoz cca 1 milionu vakcín,
takže bychom mohli v průběhu května mít:
> cca 1,5 milionu občanů po prodělaném covidu,
> cca 2 miliony občanů po prodělaném, ale
neprokázaném covidu (obě tyto skupiny jsou snad
stále ještě chráněny před nějakou výraznou vlnou
reinfekce),
> cca 1–1,5 milion občanů s dokončenou
vakcinací.
Celkem tedy 4,5–5 milionů občanů chráněných
před infekcí.
Toto číslo je stále příliš nízké, aby zásadním
způsobem zastavilo další šíření infekce, proto budou
muset být protiepidemická opatření stále v platnosti
– uvidíme v jaké míře intenzity.

Česká klasika z úst našeho slovenského premiéra.
Nemysli, nepočítej, ale mluv.
Za předpokladu, že bude dovezen avizovaný cca 1
mil. vakcín, a budou všechny aplikovány, lze
očekávat nástup ochranného efektu v polovině
dubna. Je-li cílem ochránit učitele a pustit všechny
žáky do škol, nemůže se to stihnout dříve.
Po dnešních zprávách v rádiu...

Jejich oslabení může znovu zvýšit růsty nových
infikovaných, ale již zřejmě budeme pod kapacitní
hranicí nemocnic.
Očkování v průběhu května by již mělo mít
skutečně masivní parametry, a bude-li dostatek
vakcín, kapacity očkovacích pracovišť a ochoty
populace očkování podstoupit, můžeme do července
počítat s jakýmsi normálním režimem za nepochybně
stále zvýšených epidemiologických požadavků.
Co udělá fotbalový šampionát, olympiáda a další
masové akce, obnovení turistického ruchu a
cestování – to dnes asi neumí odhadnout nikdo.
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Každopádně naše republika není best in covid, spíše
by se měl svět obávat exportu infekce z ČR, než
aby se Česká republika obávala masivního importu
ze zahraničí.

Ať už v létě budete chtít vyrazit kamkoliv, kéž by bylo
cestování znovu běžnou aktivitou bez testů, razítek,
front na hranicích karantény po návratu...

PODĚKOVÁNÍ
NAŠEMU TÝMU

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem svým
zaměstnancům, kteří v posledních měsících
prožívají nesmírně náročné profesní období, a
zvládají jej s ohromným nasazením a odhodláním.

Je to pro nás naprosto klíčový bod, který však nemá
nárok na vakcinační ochranu. Přes to všechno
odvádějí nejen ony úžasnou a skvělou práci,
které si hluboce vážím.

Víc jak polovina našeho kolektivu covidovým
infektem sama prošla, absence při karanténách či
samotné nemoci kladou o to větší nároky na
zůstavší. Nápor nemocných neslábne, právě
naopak. Jsme na absolutním vrcholu.

Snad už to dotáhneme do úspěšného konce a
budeme si moci přiťuknout, až ta covidová potvora
definitivně zmizí!
prim. MUDr. Michal Zavadil

Nemocnice omezily či zcela ukončily péči v mnoha
oborech – pacienti však zůstali a tím více se obracejí
na mimonemocniční ambulance, které čelí velkému
náporu.
Je mi velmi líto mých kolegyň na recepci – Romanky
a Dáši, které coby nezdravotníci nemají nárok na
očkování, přestože 100 % pacientů – a tedy i
všichni covidoví! – právě přes recepci procházejí a
zde komunikují.
inzerce
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